
Kraków, 30.08.2018 

Wzór oświadczenia składanego przez kandydatów w ramach konkursu na stanowisko Głównego Księgowego 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany(a) …......................................................................., PESEL: ……………………, 

legitymujący się dowodem osobistym nr …........................... oświadczam, że: 
 

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) korzystam z pełni praw publicznych, 

3) nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, 

4) nie byłem skazany(a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, 

5) zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie dane dotyczące Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, o których dowiedziałem się w 

związku z postępowaniem konkursowym na Głównego Księgowego, w którym brałem udział, 

6) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. oraz 

ustawą z dn. 10 maja 2018 r. p ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2018 r. poz. 1000). 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 
a) administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” w 

Krzeszowicach, adres: ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice. 
b) dane przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z rekrutacji, na podstawie prawnej art.6 

ust.1 b i c oraz art.9 ust.2d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
c) dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes 

prawny, 
d) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami 

administratora, 
e) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 

dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, 
f) każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
g) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, 
h) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak 

możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych. 
 

7) nie pozostaję w związku małżeńskim z członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, 

8) nie jestem spokrewniony(a) lub spowinowacony(a) w linii prostej i w drugim stopniu linii 

bocznej z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni  Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 

„Przyjaźń” w Krzeszowicach. 

9) nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i w drugim 

stopniu linii bocznej z osobami prowadzącymi działalność konkurencyjną w stosunku do 

Spółdzielni  Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, 

10) zgodnie z art.56 §3 ustawy Prawo spółdzielcze nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi 

wobec Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, a w 

szczególności nie uczestniczę jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych 

prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-

Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, 

 

W przypadku, gdy kandydat prowadzi działalność konkurencyjną: 

Oświadczam, że po dokonaniu powołania mojej osoby na Członka Zarządu niezwłocznie podejmę 

czynności zmierzające do rozwiązania, zmiany stosunków prawnych w podmiotach konkurencyjnych 

w stosunku do Spółdzielni  Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach. 

 

 
…........................................., dnia …................................                       
  
                                                                                                        …………....................................................................... 

 /własnoręczny podpis/    


